
De tweede Nieuwsbrief van Ondernemend
Markelo is een feit! Hebben jullie tips voor de
volgende Nieuwsbrief? Stuur dan een mail aan
info@ondernemendmarkelo.nl voor 15 oktober!
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NIEUWSBRIEF
Ondernemend Markelo

Beste ondernemers,
We hebben een zware tijd achter de rug. 
Dit geldt voor veel ondernemers in de horeca, 
detailhandel en andere branches, bijvoorbeeld 
evenementen. En eigenlijk voor ons allemaal.
Na een opleving/versoepeling zijn ook nu de 
maatregelen weer aangescherpt. Wij blijven als
ondernemersvereniging denken aan jullie belangen. De overleggen
binnen het bestuur als ook de vergaderingen met de gemeente zijn
(online) door gegaan de afgelopen maanden. Tevens zijn
samenwerkingen geïntensiveerd. De coronatijd heeft ondernemers ook
waar mogelijk creatief gemaakt, denk bijvoorbeeld aan restaurants die
afhaalmaaltijden aanboden. 

In deze nieuwsbrief komen onder andere twee ondernemers aan het
woord om zichzelf en hun bedrijf voor te stellen. In de nieuwsbrieven
hierna geven we het stokje door aan andere ondernemers.

Tijd voor een event! Sinds lange tijd hebben wij een event georganiseerd
op 22 september aanstaande. Meer informatie volgt snel! Wij zien ernaar
uit om elkaar dan te begroeten en onze kennis en kunde te delen. Maar
ook om gezellig samen te zijn.

Tot die tijd, een goede zomer gewenst namens het bestuur zodat we
weer met energie de komende periode tegemoet gaan!

Rielli Berends

HofMarketing zet zich in om Hof van Twente nóg
beter op de kaart te zetten. Voor ondernemers,
inwoners en toeristen. Hofmarketing werkt elke
dag aan de zichtbaarheid van onze mooie
gemeente op het gebied van Wonen, Werken en
Recreëren.
De lokale VVV Informatiepunten worden
voorzien van informatie, daarnaast werken zij
aan productontwikkeling en organiseren ze
evenementen en netwerkbijeenkomsten.

Bekijk de laatste Nieuwsbrief van Hofmarketing:
https://mailchi.mp/b4d9541f7e5a/update-
hofmarketing-juli2020-4540901
Aanmelden voor de nieuwsbrief? Mail naar
info@hofmarketing.nl
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Het kan niemand ontgaan zijn dat het het
centrum van Markelo in mei is opgefleurd
met bakken vol fleurige bloemen. Met passie
worden deze bloembakken in de
zomermaanden verzorgd door een grote
groep vrijwilligers én ondernemers. 
Binnenkort wordt deze groep in een nieuw
hesje gestoken met de tekst 'Maarkels Trots'. 

De groep staat symbool voor noaberschap;
voor elkaar klaar staan en samen de
schouders eronder zetten. Met op zijn tijd
een natje en een droogje heeft de groep
plezier en worden tegelijkertijd de laatste
nieuwtjes in het dorp gedeeld tijdens de
'diensten in het dorp'.

Tegen de hele groep willen we dan ook vanaf
deze kant nogmaals zeggen; Mannen,
bedankt voor jullie inzet!

MAARKELS TROTS
"WOAR BIN IE VAN EN WAT DOO'J?"
Na onze kennismaking als bestuur in de rubriek 'Woar bin ie van en wat
doo'j?", hebben we ditmaal een aantal vragen voorgelegd aan Jeffrey
Groothuis van FromWood en Jacqueline Grotenhuis van Praktijk
De Beweeg Fysio. Door hen zes vragen voor te leggen zijn we
benieuwd naar hun drijfveren als ondernemer in en rond Markelo. 

Wie ben je en wanneer ben je gestart als ondernemer?
Mijn naam is Jeffrey Groothuis, 25 Jaar en woonachtig 
in het mooie Stokkum. De liefde voor het vak heb 
ik ontdekt bij Hans en Peter Tjoink. Door een stage 
bij Martin en André Overbeek raakte ik enthousiast 
over interieurbouw en ben ik me hierin gaan specialiseren. 
In 2017 ben ik gestart met FromWood naast mijn baan bij 
Defensie (brandweerman). 

In welke branche ben je als ondernemer werkzaam, wat doe je? 
Wie is je klant?
FromWood houdt zich bezig met de meubel & interieurbouw branche en
richt zich op exclusief maatwerk voor zowel de particulier als ook de
zakelijke klanten. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld keukens,
kasten, tafels, banken, bedrijfswagen inrichting. Om onze
opdrachtgever een zo realistisch beeld te geven voordat we starten
aan de opdracht, bereiden we de opdracht voor met het maken van een
3D tekening van het project. Dit is overigens ook een expertise die we
uitvoeren voor Nijland Overkappingen & Houtzagerij.

Hoe kunnen we jouw bedrijf het beste omschrijven? 
Als een organisatie die…
FromWood is een organisatie die gespecialiseerd is in exclusief
maatwerk én oplossingsgericht te werk gaat. We leveren ambachtelijk
vakwerk dat een hoogwaardige kwaliteit van het project oplevert.

Heb je ook dingen die erbij horen maar die je liever niet doet?
Weinig maar als ik toch iets moet noemen zijn het
renovatiewerkzaamheden en seriematig werk. 

Wat doe je graag in je vrij tijd?
Uitgaan met kameraden, hardlopen, en natuurlijk is de brandweer een
grote passie voor mij.

Heb je nog een tip voor collega-ondernemers?
Tegen mijn collega-ondernemers en starters zou ik als tip mee willen
geven: Laat je vooral niet bang maken door mensen die met name
beren op de weg zien, die er niet zijn. Volg je eigen weg, durf fouten te
maken en vertrouw niet iedereen op z’n woord. Zet belangrijke
afspraken samen op papier.  



In de maand augustus wordt de contributie
geïnd van de leden van Ondernemend
Markelo. Vorig jaar hebben we tijdens de
Algemene Ledenvergadering besloten om
een jaar géén contributie te innen.

LIDMAATSCHAPSGELD

Ik ben Jacqueline Grotenhuis, fysiotherapeut en sinds 2019 
eigenaar van Praktijk DeBeweegFysio in Lochem. Sinds 
2018 wonen we in het prachtige buitengebied van Markelo. 
En nu ben ik lid geworden van ‘Ondernemend  Markelo… 
Waarom? Eigenlijk in eerste instantie om nader kennis te 
kunnen maken met andere ondernemers en de inwoners van 
Markelo. En in 2e instantie om te kijken of ‘elkaar 
versterken’ een plaats kan krijgen.

Het  wonen voelt  alsof ik hier geboren  ben en alleen geen dialect spreek.
Maar dat is een beetje bijzonder, want ik ben 57 jaar geleden toch echt in
Den Haag geboren en opgegroeid. Wel speelde ik als kind altijd buiten, was
ik langs te slootkant te vinden om stekelbaarsjes te vangen en trof mijn
moeder mij, tot haar grote schrik, nog wel eens in de hoogste toppen van de
bomen. Daarnaast heb ik gehandbald, gezaalvoetbald en aan veldvoetballen
gedaan. Dat heb ik inmiddels vervangen door wandelen, fietsen, paardrijden
en tuinieren:  In dit prachtige Twentse landschap voelt het alsof ik hier hoor. 

Na een leuke tijd op de Academie voor Fysiotherapie studeerde ik in 1988 af
en vond ik een baan in een gezondheidscentrum in Den Haag. In de 19 jaar
die volgden heb ik veel geleerd. Met collega huisartsen,
wijkverpleegkundigen, maatschappelijk werkers, praktijkondersteuners en
collega fysio’s hebben we veel kennis uitgewisseld en ervaring opgedaan.
Deelname aan de ondernemingsraad en de functie van praktijkmanager
hebben mij veel geleerd over de ondernemingskant van een
gezondheidscentrum. En hoewel het de sector ‘zorg’ betreft maakt dat niet
veel uit in vergelijking met andere ondernemingen. Vanuit het ontwikkelen
en toepassen van een beweegprogramma’s voor diabetici kwam ik terecht in
een sportschool in sportcentrum de Uithof in Den Haag. Daar werd mij en
mijn toenmalige collega gevraagd of wij een praktijk wilden vestigen binnen
de sportschool. Dat mondde uit in een bloeiende praktijk waarin we de stap
maakten van ‘loondienst’ naar ‘zelfstandig ondernemer’. Ik heb daar 12 jaar
met plezier gewerkt. Belangrijke kenmerken: Grondig 1e vraaggesprek en
lichamelijk onderzoek vooraf aan de behandeling, goed uitleggen welke
lichamelijke structuren bij de blessure betrokken zijn, een duidelijk plan
benoemen en met je klant het opgestelde doel ook echt bereiken en niet
altijd maar star in richtlijnen blijven denken en oog houden voor ‘out of the
box’ denken. Het leverde ons een breed klantenbestand op met veel diverse
problematiek. Of het nu om training, oefeningen of allerlei  lichamelijke
blessures, diverse soorten behandelingen ging, het doel was altijd om te
zorgen dat bewegen prettig en normaal wordt en blijft. Veiligheid,
vertrouwen en verbeteren vormden daarbij de kernbegrippen. Dat deed ik in
Den Haag en dat doe ik in Lochem nog steeds. Inmiddels doet de mond-tot-
mond-reclame zijn werk… Sowieso vinden klanten het altijd prettig als je
doet wat je belooft, uitlegt hoe alles in elkaar zit, transparant bent maar
vooral goede resultaten bereikt!

Naast dat ik een aantal collega fysiotherapeuten in Lochem heb leren
kennen en mee samenwerk, vind ik het leuk om ook buiten het vak in
contact te staan met andere ondernemers. Bij deze nu dus de mogelijkheid
via Ondernemend Markelo!
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ZOMER 2021
"WOAR BIN IE VAN EN WAT DOO'J?"

De vakantie periode is inmiddels gestart. Voor de
een betekent dat het begin van een drukke
periode en voor een ander geeft het ruimte om de
batterij weer eens even op te laden. Wat het voor
jullie ook is; geniet van de mooie momenten! We
wensen iedereen een hele fijne zomer toe!



 
 

Woensdag 22 september vanaf 15.00 uur
Zet de datum alvast in je agenda. We hopen dat de coronamaatregelen het
toelaten om op deze datum een gezellige activiteit te organiseren. We houden
jullie op de hoogte.

SAVE THE DATE!
NIEUWSBRIEF
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CONTACT:
GROTESTRAAT 2 
7475 AX MARKELO

VOORZITTER RIELLI BERENDS 
06-28104775

WWW.ONDERNEMENDMARKELO.NL
INFO@ONDERNEMENDMARKELO.NL
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BuitenBeter App
Met de BuitenBeter app meld je een
probleem snel en makkelijk bij je gemeente.
Meteen op de plek én het moment dat jij het
signaleert! Zo kun je zelf bijdragen aan een
prettige leefomgeving en daarnaast kan de
gemeente alle hulp gebruiken om de
buitenruimte schoon, heel en veilig te
houden.

Een losse stoeptegel, een lantaarnpaal die
niet werkt, verkeersborden die omver
liggen.... meld het met de BuitenBeter app
aan de gemeente!

 
 

De gewijzigde Aanbestedingswet 2012 geldt vanaf 1 juli 2016 voor alle
aanbestedingen en (semi-) publieke instellingen in Nederland. Met deze
nationale wet geeft Nederland invulling aan de Europese richtlijnen voor
aanbesteden. De Aanbestedingswet 2012 bevat zowel regels voor
aanbestedingen boven de Europese drempelbedragen, als daaronder. In Twents
verband is afgesproken dat hetzelfde inkoop- en aanbestedingsbeleid, dezelfde
inkoopvoorwaarden en dezelfde klachtenregeling zal worden gehanteerd. Dit
heeft er in geresulteerd dat 13 van de 14 Twentse gemeenten (excl. Hengelo),
alsmede de Regio Twente en de Veiligheidsregio Twente, hetzelfde inkoopbeleid
en dezelfde klachtenregeling hebben vastgesteld. Meer lezen:
https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/inkoop-en-
aanbesteding/aanbestedingsbeleid

Aanbestedingsbeleid gemeente 

Foto's:
Fotostudio Markelo en Esther Meijer.

http://www.ondernemendmarkelo.nl/
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